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Tisková zpráva č. 180618 

Čtenářská gramotnost, Hejného matematika i zajímavosti ze škol 

Podívejte se na nový Facebook. MAP Votice nastartoval přípravu na druhé kolo spolupráce v rámci 

místního akčního plánu 

Votice, 18. června – V pondělí osmnáctého června byla spuštěna facebooková stránka MAP Votice. 

Má sloužit jako hlavní komunikační kanál pro čtyřletý projekt, který bude posilovat spolupráci mezi 

školami ve Voticích a okolí. Kromě zpráv o dění v místních školách a tradiční facebookové diskuse 

tu najdete články o příkladech zajímavých a inspirativních škol z celé České republiky, rady 

rodičům, jak vstřícně vycházet s učiteli, i zajímavé tipy na vzdělávání mimo školu. 

Místní akční plán při ORP Votice sdružuje školy jako formální vzdělavatele v regionu a nabízí 

spolupráci i neformálním institucím jakými jsou například knihovna, YMCA nebo rodinné centrum 

Oříšek. Má za sebou rok a půl společné práce, kdy si jeho členové vyzkoušeli, jak může vypadat 

spolupráce mezi založená především na sdílení zkušeností a vzdělávacích seminářích. Zkušenosti 

z této etapy jsou jednoznačně pozitivní, jednotlivé školy projevily zájem o pokračování činnosti MAP. 

Další etapa spolupráce by měla trvat čtyři roky a bude orientována na několik základních témat. Těmi 

bude čtenářská a matematická gramotnost a společné vzdělávání. Spuštění facebookového profilu 

jako komunikačního kanálu jednak mezi školami, jednak otevřenému veřejnosti, je prvním krokem a 

chce zprostředkovat rodičům i učitelům informace z různých serverů specializovaných na vzdělávání. 

Viktor Liška, vedoucí MAP Votice, řekl: „Vztahy škol v malých regionech, kde do značné míry soutěží o 

žáky, bývají tradičně napjaté. Proto nás do jisté míry překvapilo, že školy, s nimiž spolupracujeme, 

tuto bariéru překonaly velmi snadno a vzájemnou spolupráci vidí jako pozitivní. Proto jsme se v jejím 

rozvíjení rozhodli pokračovat i v příštích čtyřech letech. Facebook je dnes nejdostupnější a nejčastěji 

využívaný komunikační prostředek mezi rodiči i velkou částí učitelů. Proto jsme se ho rozhodli využít 

jako hlavní komunikační prostředek v rámci MAP. A chtěli bychom na něm upozorňovat na zajímavé 

školy i učitele a udělat z něj tak zajímavé místo i pro regionální novináře.“  

Kontakty: 

Viktor Liška, manažer MAP Votice 
e-mail: viktor.liska@mikroregionvoticko.cz, mobil: 776 580 584 
 

Poznámky pro editory: 

 Nově otevřený FB profil MAP Votice najdete ZDE. 

 Práce MAP Votice se účastní ZŠ a MŠ Votice, ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice, ZŠ a MŠ 

Olbramovice, ZŠ a MŠ Miličín, ZŠ a MŠ Jankov, ZŠ Smetanova Votice, ZUŠ Votice a 

MŠ Ratměřice. Kromě základních, mateřských a uměleckých škol v rámci MAP spolupracují i 

neformální vzdělávací instituce YMCA, Oříšek a Jazyková škola Votice. 
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